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Czy jesteś ofiarą handlu ludźmi? 
 

 
Czy jesteś zmuszony/a robić rzeczy, których nie chcesz? Czy ktoś, kogo znasz, nadzoruje Cię lub kontroluje?  
Czy ta osoba stosuje przemoc lub grozi Ci? Czy nie możesz się swobodnie przemieszczać? 
  
Nikomu nie wolno zmuszać Cię do robienia rzeczy, których nie chcesz ani Cię przetrzymywać. 
 
 

Sygnały ostrzegawcze: 

● Pracujesz za grosze 
● Pracujesz długie godziny i prawie nigdy nie masz czasu wolnego 
● Twoja praca jest niebezpieczna i nie masz żadnych zabezpieczeń 
● Zabrano Ci Twoje dokumenty tożsamości  
● Otrzymujesz pogróżki lub jesteś szantażowany/a 
● Musisz zwracać pieniądze swojemu pracodawcy 
● Zawsze się boisz 
● Nocujesz w swoim miejscu pracy 

Jeśli znalazłeś/aś się w podobnej sytuacji, skontaktuj się z nami. 
Wysłuchamy Cię. Zapewniamy anonimowość, a rozmowa z nami do 
niczego Cię nie zobowiązuje.  

Jeśli nie czujesz się komfortowo lub nie możesz skontaktować się z nami 
bezpośrednio, porozmawiaj z przyjacielem lub osobą, której ufasz – na 
przykład z lekarzem lub nauczycielem. Poproś, aby skontaktowali się z 
nami lub z policją. 

Skontaktuj się z nami 
 
Rue des Alexiens 16b 
1000 Brussels 
 
Pon – pt.    9:00 / 17:00 
(bez umawiania się) 
 
Phone: 02 511 64 64 - 24/7 
Email: info@pag-asa.be 
WhatsApp SMS: 0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

Jeśli jesteś w 
bezpośrednim 
zagrożeniu, 
zadzwoń na policję: 112   

 

Możesz się bać: 

 

Czy mogę skontaktować się z wami anonimowo? 
 

Czy mój telefon zostanie utrzymany w tajemnicy? 

Tak, zawsze możesz skontaktować się z nami 
anonimowo. Sporządzimy notatkę z tego, co 
mówisz, ale bez przechowywania Twojego 
nazwiska ani żadnych innych informacji, które 
umożliwiłyby Twoja identyfikację albo 
odnalezienie Cię. Dochowujemy również 
tajemnicy zawodowej, dlatego nie będziemy 
udostępniać żadnych informacji bez Twojej zgody. 

 
Tak, możesz usunąć nasz numer z listy połączeń lub 
użyć telefonu innej osoby. Możesz również wysłać 
do nas wiadomość i poprosić o oddzwonienie z 
numeru zastrzeżonego. 

 

   

A jeśli nie mam pozwolenia na pobyt? 
 

Kiedy boję się policji? 
. 

Nie ma problemu. Jeśli przebywasz w Belgii bez 
ważnego dokumentu pobytowego, nadal możesz z 
nami swobodnie rozmawiać. Nie podejmiemy 
żadnych kroków bez Twojej zgody. 

 

Nie ma problemu. Policja jest po to, aby Ci pomóc i 
Cię chronić, ale nie skontaktujemy się z nimi bez 
Twojej zgody. Możesz więc rozmawiać z nami bez 
obaw. 
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